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Ata da Assembleia Geral ABEP-UK 2014!

A Assembleia geral da gestão 2013/2014 foi realizada às dezoito horas do dia dezoito de 
junho de dois mil e quatorze na sala S1.37 no Mathematical Institute da University of 
Oxford, Woodstock Road, Oxford. Em respeito ao artigo 9 do estatuto da ABEP, como não 
houve presença de metade mais um dos sócios da ABEP, esperou-se 30 minutos para o 
seguimento da Assembleia em segunda convocação, esta aberta e presidida pela diretora 
financeira, Gabriela Amorim de Figueiredo Gadêlha, que introduziu os itens da pauta 
previamente anunciados: !

1. Apresentação do Relatório Anual de Gestão 2013/2014!
2. Apresentação das atividades desenvolvidas pela Gestão 2013/2014!
3. Prestação de contas!

Após consultar aqueles presentes na assembleia foi introduzido à pauta um novo item 
intitulado “Assuntos e questões levantadas pelos associados”, que incluí tanto os assuntos 
levantados na presente assembleia como também questões discutidas na lista eletrônica de 
discussão disponível para associados e não associados. !

1. Apresentação do Relatório Anual da Gestão 2013/2014!

Após iniciados os trabalhos, a presidente da mesa, Gabriela Gadelha, apresentou aos 
presentes o relatório anual da 33a diretoria da ABEP através de uma apresentação de data 
show (este relatório foi também divulgado eletronicamente, após o encerramento da 
assembleia, para todos os membros atualizadamente registrados no sistema de banco de 
dados da associação). !

2. Apresentação das atividades desenvolvidas pela gestão 2013/2014!

Na apresentação do relatório anual da gestão 2013/2014 também foram apresentadas as 
principais atividades desenvolvidas pela gestão 2013/2014. Sendo estas:!

● 6º Congresso da ABEP-UK e II Congresso Europeu de Pesquisadores e Estudantes 
Brasileiros!

O Congresso anual realizado pela ABEP é o principal evento da associação. Este ano 
tivemos o privilégio de realizá-lo na Royal Society, em Londres, o que trouxe boa 
visibilidade à associacao. Nesta edição, demos seguimento ao Congresso Europeu, 
realizado pela primeira vez em 2011, no King’s College. Devido à organizacao do evento 
com uma antecedencia de apenas três meses, muitos potenciais patrocinadores não 
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puderam contribuir financeiramente por motivos fiscais e de organização interna, mas 
muitos se comprometeram a ajudar a associação em atividades futuras.!

● Café Brasil!

Durante a gestão 2013/2014 foram realizadas as 17° e 18° edições do Café Brasil que 
tiveram como tema a Imigração no Brasil. O gerente de Imigração da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Aguiar Cerri, foi o palestrante 
convidado para ambos os eventos que também contou com a presença de convidados para 
a mesa redonda. !

● Happy hours!

Este ano, a ABEP, além de promover happy hours no Reino Unido, como o realizado em 
Londres no dia 30 de Janeiro de 2014, também introduziu a ideia da Happy Hour Rede 
Alumni, com o intuito da integração daqueles estudantes e pesquisadores já regressos ao 
país, mas bem como a socialização com pessoas que visam vir a ilha trocar ideias com 
aqueles que já aqui estiveram. Esse ano foi realizado evento em Recife, no dia 14 de 
Janeiro de 2014. Foi também realizada Happy hour especial de comemoração dos 34 anos 
da ABEP em Oxford, no dia 22 de Fevereiro de 2014 e em Glasgow no dia 9 de março de 
2014. !

● Participação em eventos!

Como dito inicialmente, o Congresso anual realizado pela instituição é o evento que 
demanda maior parte da atenção dos diretores, mas este anos os membros da diretoria 
fizeram questão de, além de promover eventos no Reino Unido, também participar de 
outros eventos para melhor disseminação dos valores e representatividade da ABEP e 
absorção de novas ideias. Portanto foi-se também dada ênfase a particição de eventos 
internacionais, tais como: Seminário Acadêmico da APEC-Catalunha, nos dias 2 a 4 de 
Julho 2013 – Barcelona; Colóquio de 30 anos da APEB-FR / III Congresso Europeu de 
Estudantes e Pesquisadores Brasileiros, no dia 1 de Maio de 2014 – Paris; Palestra sobre a 
ABEP-UK e o Reino Unido, apresentada a estudantes da UEPB - João Pessoa, Brasil; 
Recepção dos Pesquisadores do Programa Ciência sem Fronteiras Embaixada do Brasil em 
Londres, no dia 28 Maio de 2014.!

● Integração!

A ABEP-UK teve participação importante na co-fundação da Rede APEBE, Rede das 
Associações de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros no Exterior. Fruto da união de 
esforços e partilha de informação entre as associações de brasileiros no exterior esteve 
sempre na pauta da ABEP-UK. A Rede APEBE retoma os objetivos da extinta FAPEBE, 
mas agora com uma estrutura mais desburocratizada e ágil, respeitando as particularidades 
das associações irmãs.!

!
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● Relações institucionais!

Em reconhecimento da frutífera parceria de longa data entre a ABEP e a Embaixada do 
Brasil em Londres, foi-se apresentado o título de Presidente honorário concedido à 
Embaixada do Brasil em Londres, em nome do Embaixador Roberto Jaguaribe. Tambem foi 
concedido o título de Membro honorário ao Professor Anthony Pereira, diretor do King’s 
Brazil Institute, pelo continuo apoio a ABEP.!

● Demandas!

Em resposta à preocupação de vários associados e integrantes da Lista de Discussões, foi 
preparado um segundo relatório (já que a gestão anterior também dedicou-se bastante a 
esta questão) sobre o nível de satisfação dos bolsistas CAPES e CNPQ com relação ao 
Cartão Pré-pago. Como este problema dar-se também aos bolsistas de diversos países, 
recentemente, a pesquisa de opinião foi expandida para vários países da Europa. !

!

3. Prestação de contas!

Uma vez apresentada as principais atividades realizadas pela gestão 2013/2014, foi 
apresentado a descrição do caixa da instituição aos demais presentes. Consta-se que a 
entrada principal de receita vem de parcerias e apoios de instituições terceiras, em seguida 
vem a inscrição para o congresso, vindo logo em seguida pela taxa da associação de novos 
membros. Com relação às despesas, a realização no VI Congresso da ABEP dominou as 
finanças da associação. Como houve despesas inesperadas relacionadas ao aluguel da 
Royal Society, as despesas com o mesmo superaram as receitas. Devido ao curto espaço 
de tempo para a organização do congresso, alguns dos parceiros não puderam contribuir 
por motivos fiscais, mas garantiram ajuda financeira em atividades a serem realizadas em 
2014.!

Foi discutida a questão do planejamento pra os anos seguintes, uma vez que a arrecadação 
de patrocínio é essencial para realização de uma gestão bem sucedida. Foi também 
apontado que apesar de ter havido imprevisto do custo associado a realização do 
congresso na Royal Society, este também trouxe extensa visibilidade da associação o que 
já proporcionou futuras parcerias e atividades. !

Durante o ano letivo de 2013-2014, houve o ingresso de 61 novos membros associados, 
comparados aos 34 ingressados no período de 2012-2013. Este número se dá recorrente 
de campanhas internas, no interesse de estudantes e pesquisadores no congresso 
realizado pela ABEP, mas principalmente pelo crescente número de bolsistas (estudantes e 
pesquisadores) no Reino Unido.!

!
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4. Assuntos e questões levantadas pelos associados!

Por fim, foram discutidas questões levantadas pelos membros da associação na lista de 
discussão. O primeiro ponto discutido foi referente realização de assembleia em cidades 
estratégicas. Os presentes concordaram que Londres é a cidade satélite do Reino Unido e, 
portanto, de melhor acesso para membros residentes em outras regiões. No entanto, 
também foi concordado que a realização de eventos em outras regiões é valida, uma vez 
que a instituição representa todo o Reino Unido e a diversidade da localização dos 
membros associados e da diretoria também deve ser levada em consideração, para que 
assim haja uma rotatividade dinâmica. Perante a esse impasse, foi sugerido que houvesse 
participação de associados nas assembleias gerais através de videoconferência. A 
viabilidade da introdução desse novo recurso para universalização da participação dos 
associados em tais eventos será pauta da próxima assembleia a ser realizada pela nova 
gestão que já foi concedida a posse.!

Outro ponto levantado foi sobre como aumentar a participação de estudantes de graduação 
na ABEP. Devido ao programa ciência sem fronteira observou-se um grande número de 
bolsas concedidas aos estudantes de graduação para intercâmbio no Reino Unido. Uma 
vez que a ABEP tem como objetivo a representar os estudantes de pós-graduação e 
pesquisadores brasileiros no Reino Unido, os participantes da assembleia acham oportuna 
a maior integração também desses estudantes de graduação. Foi lembrado que estudantes 
de graduação podem ser membros afiliados da ABEP, mas não podem compor a diretoria. 
Assunto também a ser levado adianta para próxima gestão.!

!

Uma vez discutido todos os tópicos da pauta da assembleia, e apresentado o relatório de 
prestação de contas, o mesmo foi aprovado pelos membros votantes presentes. A 
assembleia foi encerrada às 19 horas e 26 minutos.!

!
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